
Teknisk Datablad 
BEECK Silikatsystem 

HÆFTEGRUND 

Universalgrunder, der indeholder kvartspulver for sikring af vedhæftning af BEECK 
SILIKATMALING på overflader med fastsiddende gamle malingslag.  Indvendig som 
grunder for silikatmaling på gipsplader og gasbeton. 

Egenskaber 
Strygefærdig silikat - akryllat grunder på vand- 
basis, som gør det muligt at anvende silikatmaling  
på facader, der tidligere har været malet med or-
ganisk facademaling. Indholdet af fine kvarts  
korn skaber en god bund for den efterfølgende 
silikatmalings forkisling til underlaget. Hvidlig 
farvetone, der har ringe dækevne. 
 
Anvendelsesområder 
BEECK-HÆFTEGRUNDER anvendes udvendig på 
mineralske underlag, der er behandlet med organisk 
facademaling, som er fastsiddende og som ikke 
skaber problemer for dampdiffusionen og som 
efterfølgende ønskes behandlet med strygeklar 
BEECK-SILIKATMALING. Anvendes også på arealer, 
hvor der er foretaget malingsfjerning af dårlig 
hæftende maling og hvor der er områder tilbage  
med fastsiddende maling. 
Indvendig anvendes den til grunding af gipspuds, 
gipsplader og gasbeton før maling  
med strygeklar BEECK-SILIKATMALING. 
 
Forbehandling 
Dårligt vedhæftende malingslag afrenses med 
malingsfjerner.  
Bæredygtige organiske malingslag rengøres, 
eventuelt med en facaderens, der også materer 
overfladen så man opnår den optimale vedhæftning. 
Undergrunden skal være bæredygtig, tør og ren. 
 
 

Påføring 
BEECK-HÆFTEGRUNDER omrøres omhyggeligt 
og påføres ufortyndet med pensel eller rulle i én 
arbejdsgang. 
 
Tørretid 
Overmalingsinterval mindst 8 timer. 
 
Rengøring 
Værktøj rengøres med vand straks efter brug. 
 
Opbevaring 
Ved kølig og frostfri opbevaring i tæt tillukket 
emballage, er holdbarheden ca. 18 måneder. 
 
Materialeforbrug 
Afhængig af underbundens sugeevne og ruhed. 
Ca. 6 kvadratmeter  pr.kg. 
 
 
Vigtigt 
Silikatmaling indeholder alkalisilikat, der irriterer 
øjne og hud. Ved kontakt skylles straks grundigt 
med vand. Kommer stoffet i øjne, kontaktes 
læge efter skylning. 
Alle overflader, der ikke skal behandles 
afdækkes, især glas, keramik og eloxerede 
overflader. Overflader, der behandles skal have 
en temperatur over 5º C. Undgå maling på stærkt 
solopvarmede flader. 
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